Tid for humor

Disse kriminelle eskapadene – begått av
klossmajorer og skrythalser – kan virke
utrolige, men alle som én er sanne.

Europas

Dummeste

kjeltringer
«Slitsomme fluktforsøk»

sverige I slutten av mai 2012 ringte en huseier i Stockholm til
politiet for å anmelde et innbruddsforsøk etter at den tykkfalne
tyven ble sittende fast mellom sprinklene i smijernsgjerdet
rundt huset idet han prøvde å stikke av. Da politiet dukket opp,
knipset de et bilde av ham på stedet, bendte ham løs og
arresterte ham.

Storbritannia En historie uten side-

stykke! I den engelske byen Abingdon
fikk en klønete 29 år gammel mann
eieren av en aviskiosk til å tømme kassen for seg før han løp mot døren –
men i stedet for å trekke døren til seg
for å åpne den, prøvde han å dytte den
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opp. Man kan jo bare gå ut fra at panikken skyllet innover ham da han røsket
av seg balaklavaen, sparket i et panel
ved siden av døren, veltet en bladhylle
og falt i gulvet. Til slutt åpnet eieren
døren for ham. Politiet fant ham kort
tid etter.

Russland En femtiåring i St. Petersburg fikk det enda striere – og mer
smertefullt – under sitt fluktforsøk.
Mens tyven så etter noe å stjele i en
leilighet, bråkte han så mye at naboene
ringte til politiet. Politifolkene kom
med en gang, og tyven hoppet ut av et
vindu i fjerde etasje i et forsøk på å
komme seg unna … Da ambulansefolkene kom til, konstaterte de at han
hadde brukket lårhalsen. Og når han
er i stand til å gå igjen, går turen til
nærmeste rettssal.
Finland I den lille bygda Pudasjärvi
i Nord-Finland stjal tre ikke helt edrue
menn i midten av tyveårene en safe fra
en lokal dagligvareforretning. Så slepte

«EN twitrende TOSK …» «SOVENDE PÅ

de den over 200 kilo tunge safen ut og
festet den med et tau til bilen sin. De
hadde ikke kjørt langt før både tau og
bil gikk i stykker. Men de lot seg ikke
skremme av det, «lånte» en annen bil
og en tilhenger og klarte å flytte safen
– mens de etterlot seg det ødelagte
tauet og tydelige bilspor – til et avsides
sted i skogen. De følgte seg sikre på at
de hadde kommet seg unna uten problemer, og hentet slegger og brekkjern.
Da de prøvde å åpne safen, laget de så
mye støy at de ble oppdaget av en tilfeldig jogger, som varslet politiet. De
fikk en betinget dom på fire måneder
og ble dømt til å erstatte skadene – på
over 4200 euro. Og hva inneholdt safen? Ikke stort mer enn 1000 euro.

Sverige En svenske i midten

av tredveårene twitret til det
lokale politiet at folk kjørte for
fort på veien i nærheten av
huset hans i Stockholm. Han
fikk umiddelbart til svar at jo,
det var virkelig behov for fartskontroll på denne veien. Dagen
etter ble twitreren tatt idet han
kjørte i 42 kilometer i timen i en
30 kilometers sone utenfor en
skole.

«LETT Å FINNE …»

polen Andre spor etterlatt av kri-

«UTUR»
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Tsjekkia Sent en regnfull sommerkveld bestemte en 31 år gammel
tsjekker seg for å haike mellom to
små landsbyer i nærheten av
Klatovy. Det var lite trafikk,
men til hans lettelse stoppet endelig en bil for ham.
Det var en uniformert politibil. Under en rutinesjekk av passasjeren deres
oppdaget politiet at karen
var ettersøkt fordi han
hadde unnlatt å melde seg
for det lokale fengselet
for å sone en ransdom.
Denne gangen fikk han
skyss til fengselet.
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minelle, er lette å følge. En 22 år
gammel polakk ble en fin sommernatt tørst, men både kjøleskap og lommebok var
tomme. Han dro til en
bar i byen Elk, kastet
en stein gjennom vinduet og forsynte seg
med øl og litt penger.
Etter å ha helt i seg
noen flasker av den
energigivende drikken, slepte han førti
ølflasker hjem til leiligheten. Men han hadde ikke
lagt merke til at han hadde
skåret seg i hånden da han skulle
ut gjennom det knuste vinduet.
Blodsporet førte politiet rett til
inngangsdøren der han bodde.

ÅSTEDET …»

Romania I desember 2011 ble politiet
tilkalt for å etterforske et innbrudd i
lageret til et entreprenørselskap. En
23 år gammel mann fra Brosteni, som
åpenbart hadde helt i seg for mye av
det sterke, lå og sov i en stol. Den unge
karen, som tidligere hadde jobbet i
firmaet, ble funnet med 290 kroner
(170 leu) fra firmaets kassaapparat på
seg, samt en mobiltelefon han hadde
plukket opp.

Frankrike To karer som delte en leilighet i Limoges, dyrket indisk hamp,
også kjent som marihuana, på balkongen. De bestemte seg for å kamuflere de
lett gjenkjennelige plantene ved å sy blå stoffblomster på dem. Men dette
knepet lurte ikke det lokale politiet da de fikk øye på de merkelige plantene,
som virket altfor eksotiske til å vokse på en fransk balkong i september. De
tilkalte narkotikapolitiet, som bekreftet at dette var en ulovlig
marihuanahage.

somhet, var en siciliansk narkotikaselger som rømte til Storbritannia. Han
ble utlevert og havnet i et italiensk
fengsel etter å ha lagt ut et bilde av seg

«Kjent ansikt»
POLEN En 29 år gammel mann fra Opole var nylig blitt løslatt fra
fengselet. Han var blakk og trengte penger. Med ansiktet delvis skjult av
hetten på en rød jakke tok han like før midnatt med seg en skrunøkkel og
skrudde ned et overvåkningskamera, som han tok med seg. Han klarte å
pantsette kameraet for cirka 360 kroner. Dagen etter kom han tilbake for
å ta kamera nummer to, men mislyktes, og dro i stedet til det lokale
kasinoet. Fortsatt iført den røde hettejakken ble han straks gjenkjent av
politiet – på grunn av opptakene fra overvåkingssystemet.

Belgia Noen lovbrytere kan rett og
slett ikke motstå fristelsen til å skryte,
og heldigvis for politiet gjør sosiale
medier dette stadig lettere. Ta for eksempel den fyren som kjørte en Aston
Martin og fikk passasjeren til å filme
ham og bilen hans da han kjørte i minst

293 km/t på motorveien mellom Antwerpen og Gent. Så lastet han filmen
opp på YouTube. Politiet hadde ingen
problemer med å oppspore råkjøreren.
Storbritannia En annen forbryter
med et åpenbart behov for oppmerkDET BESTE 4 /2013
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«PÅ SPORET»

«SMIL TIL KAMERAET»

selv på Facebook – som var tatt i Madame Tussauds berømte vokskabinett
i London mens han poserte sammen
med David Beckham og Barack Obama.

Russland Sensommeren 2011 brøt
en mann seg inn i en leilighet i Kamtsjatka-regionen mens eierne var på
ferie. Vel inne i leiligheten lot han som
om han var hjemme. Han stelte i stand
et måltid med god mat og drikke, før
han overnattet der. Neste morgen
prøvde han eierens klær, også sokker.
Sitt eget temmelig stinkende sokkepar
kastet han ut av vinduet før han forlot
åstedet. Men tyven hadde knapt gått
200 meter før en politihund fikk ferten
av de gamle sokkene og sporet ham
opp.
Polen En enda lettere arrestasjon fant
sted i Gdansk da en 35 år gammel mann
skulle kjøpe vinterklær. Han ble så begeistret for en jakke i en sportsforretning at etter å ha prøvd den, bestemte

han seg for å bytte: Han forlot forretningen i «sin» nye jakke og lot den
gamle ligge igjen sammen med legitimasjonen og annet lommeinnhold. Da
han neste dag oppdaget at legitimasjonen hans manglet, forbannet han tyven
som måtte ha stjålet den, og dro til politiet for å anmelde tyveriet. Da han
oppga sine personopplysninger, ble
han pågrepet av politiet. Butikkeieren
hadde dratt dit med den gamle jakken
og tyvens legitimasjon.
Tyskland Og så var det attenåringen
fra Münster som brøt seg inn i et hus
og stjal eierens nettbankopplysninger.
Deretter overførte smartingen pengene elektronisk til sin egen konto …
Han kunne knapt ha gitt politiet et
bedre spor.

Tyskland I Künzelsau, en småby
cirka ni mil nordøst for Stuttgart, stjal
en 35 år gammel kvinne noen sko og
hvitevarer – en mixmaster og en kaffemaskin – i kjelleren på en leiegård.
Da en av eierne kjente igjen tingene
sine på en nettauksjon, tok han med
seg politiet da han skulle hente det han
hadde kjøpt.
Polen En kald februarnatt stjal tre
menn hjulene med lettmetallfelger fra
en bil som sto parkert ved siden av

eierens hus og forretning like utenfor
Warszawa. Dagen etter tok en av tyvene med seg hjulene til en bruktbilhandel, hvor eieren mer enn gjerne
ville kjøpe dem – han kjente dem tross
alt straks igjen: De var hans egne. Bare
for å være hundre prosent sikker ba
han kjeltringen om å vente mens han
skyndte seg hjem for å sjekke om hjulene faktisk var hans. På tilbakeveien
stanset han en politibil, som ble med
til bruktbilhandelen, der tyven ble
pågrepet.

«… OG VINNEREN
ER …»
En 33 år gammel mann ville
gjerne ha artium, men pugge og
lese hadde han ingen lyst til. Han
gjorde derfor en avtale med en venn
i Praha, som lovet å skaffe ham de nødvendige falske papirene mot betaling. Da avtalen var i boks, ble pengene overført. Da vår «student»
fikk vitnemålet, så alt ut til å stemme – navnet hans,
fagene han hadde tatt, med stempler og underskrifter. Men for å være på den sikre siden bestemte han
seg for å ringe til den videregående skolen for å få
det hele bekreftet – men som svar fikk han naturlig
nok at vitnemålet var forfalsket. Den unge mannen
følte seg lurt. Han ringte straks til politiet, meldte
fra om svindelen og sa at han hadde tapt rundt 7500
kroner på de falske papriene. Ettersom han ikke
hadde hatt til hensikt å benytte seg av det falske vitnemålet og derfor bare hadde gjort seg skyldig i
dumhet, ble det ikke reist noen tiltale.

«ÉN GANG
TIL …»
Ungarn
To foretaksomme ungarere
gravde en tunnel frem til
hvelvet i en gullsmed- og
panteforretning i den
mellomstore byen
Nagykanizsa. De tok med seg
tyvegodset og plasserte det i
en søppeldunk utenfor huset
til én av dem. Dagen etter
oppdaget de at søpla var
hentet sammen med de
stjålne smykkene. De ga ikke
opp så lett og bestemte seg
for å dra tilbake til åstedet og
gjøre et nytt forsøk.
Uheldigvis havnet de rett i
armene på politiet som holdt
på å etterforske
det første
enda m er
h umor
ranet.
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«De der kjenner jeg …»

